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«OT» retalla un fragment d'una cançó
de Txarango que diu «des de
Catalunya al món sencer»
Diversos usuaris s'han indignat per aquest fet

Miki cantant ''Una lluna a l'aigua'' | OT

La primera cançó que es cantarà en català a OT porta cua. Quan es va saber que Miki cantaria l'èxit
de Txarango Una lluna a l'aigua, l'espanyolisme de Twitter va sortir en bloc contra el programa,
(https://www.naciodigital.cat/canaldigital/noticia/25246/catalanofobia/ot/espanyolisme/linxa/concur
sant/cantar/canco/catala) el concursant i el català. Ara, el programa ha retallat una part de la cançó
(com fa sempre, tal com explica el professor de l'Acadèmia Manu Guix). Curiosament, el
fragment retallat és un en què el cantant de Txarango diu "des de Catalunya al món sencer".
Escolteu aquí la versió original de la cançó. La frase polèmica és al minut 2.28:
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=BeH2eH9iPw4
Aquest fet ha encès la xarxa, que ha acusat el programa de censurar la part de la lletra que diu
Catalunya. Manu Guix ha sortit al pas de les acusacions de "censura" i ha deixat clar que és fals:
"Totes les cançons a OT s'editen perquè durin poc més de dos minuts i mig. Parlar de censura en
aquest cas és pixar fora de test", ha dit, en resposta a Pilar Rahola.

Ei ei ei. No l'hem censurat. TOTES les cançons s'editen per que durin poc més de dos minuts.
Parlar de censura en aquest cas em sembla una absoluta pixada fora de test.
https://t.co/8c831uSSUE (https://t.co/8c831uSSUE)
? Manu Guix (@ManuGuix) 15 de novembre de 2018
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(https://twitter.com/ManuGuix/status/1063117713810309125?ref_src=twsrc%5Etfw)

En absolut Pilar! Ja ho vaig explicar en una altra piulada! TOTES les cançons a OT s'editen per
que durin poc més de dos minuts i mig aprox! Parlar de censura en aquest cas és pixar fora de
test! ?
? Manu Guix (@ManuGuix) 16 de novembre de 2018
(https://twitter.com/ManuGuix/status/1063521124208820224?ref_src=twsrc%5Etfw)
Aquí podeu escoltar el primer assaig de Miki cantant Una lluna a l'aigua. El segon i definitiu serà
aquesta tarda i dimecres a la nit és la gala.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=GTq-I9qkKdY

https://www.naciodigital.cat/canaldigital/noticia/25256/ot/retalla/fragment/canco/txarango/diu/des/catalunya/al/mon/sencer
Pàgina 2 de 2

